




Çeviren: Elif Ersavcı

Sarah Weeks
ANNEMİN

KELİMELERİ 



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Mustafa Aydın

Düzelti: Seda Ateş

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan

Tasarım Uygulama: Recep Eren

1. Basım: 2017

7. Basım: 2000 adet, Aralık 2022

ISBN 978-975-07-3502-8

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2017

© Sarah Weeks, 2004

Kitabın orjinal baskısı HarperCollins 

tarafından yapılmıştır. Bu eserin Türkçe yayın hakları 

Pippin Proper ties, Inc ve Rights People, London 

aracılığıyla satın alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. 

Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının 

yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 43514Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.

Ser tifika No: 45523; Adres: Akçaburgaz Mah. 137. Sk. 

No:12 Esenyur t, İstanbul



Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Sarah Weeks

Şarkıcı, söz yazarı ve çocuk kitapları 
yazarıdır. Her yaştan çocuk için 
otuzun üzerinde kitap yazdı. Weeks 
okulları ziyaret ederek çocuklarla 
birlikte kitaplarını okuyor, şarkı 
söylüyor ve yazma üzerine sohbet 
ediyor. İki oğluyla birlikte New York’ta 
yaşıyor. 



ANNEMİN
KELİMELERİ

İçindekiler

Heidi, 9

Dette, 11

Merhaba, 17

Soof, 26

Şişşt, 38

Çay, 47

Dışarı, 56

Daha, 66

Çabuk Dön, 71

Git, 81

İyi, 94

Yeniden, 104

Mavi, 114

Güzel, 123

Şimdi, 128

Sıcak, 138

Öpücük, 150

Kötü, 155

Hayır, 161

I-ıh, 167

Ayy, 174

Bitti, 177

So Be It, 181



Annemin beyninde bir sorun olduğunu yüzüne bakıp da 
anlayamazdınız, ama ağzını açtığı anda işin rengi değişirdi. Sesi küçük 

kızlarınki gibi çok tizdi ve sadece yirmi üç kelime biliyordu. Sayıdan 
eminim, çünkü annemin söylediği şeylerin listesini yapıp mutfak 

dolabımızın içine raptiyeliyorduk. Bunların çoğu iyi, daha ya da sıcak 
gibi sık kullanılan kelimelerdi, ama içlerinden bir tanesi vardı ki onu 

sadece annem söylerdi: soof.



Hem bilmeye hem de bilmemeye dair bana onca şey öğreten David’e. 
Sevgiyle. 

S.W.
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Heidi

Gerçek dediğimiz şey bir pastel boya olsaydı ve boyanın 

etrafına kâğıt sarıp rengine ad bulmak da bana kalsaydı, 

ona hangi adı vereceğimi biliyordum – dinozor derisi rengi. 

Eskiden bunun nasıl bir renk olduğunu bildiğimi düşü-

nürdüm, üzerinde çok da düşünmeden. Ama bunlar uzun 

zaman önceydi tabii, dinozor derisi ve gerçekler hakkında 

şu anda bildiğim şeyleri bilmediğim günlerdi.

İşin aslı, bir hayvanın rengini sırf kemiklerine bakarak 

anlayamazsınız, dolayısıyla dinozorların ne renk olduğunu 

kimse kesin olarak bilmiyor. Yıllarca dinozor resimlerine 

baktım. Bunları renklendirmekle görevli kişiler her kim-

se, işlerini bilimsel gerçeklere dayanarak yaptıklarına 

inanıyordum, oysa aslında sadece tahmin yürütüyorlardı. 

Bunu bir akşamüstü, Şerif Roy Franklin’in kullandığı polis 

arabasının ön koltuğunda otururken, on üçüme basmadan 

önceki sonbahar anladım.

Yine aynı sıralar öğrendiğim bir diğer şey şuydu: Bir 
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şeyi bilmiyor olmanız aptal olduğunuz anlamına gelmiyor-

du. Önünüzde hâlâ merak edecek bir şeyler var demekti 

bu sadece. Yine dinozorlardan örnek verecek olursak, 

Liberty’ye doğru yola çıktığım sabahki gökyüzüyle aynı 

renk miydi bu hayvanlar? Yoksa Hilltop Bakımevi’ne çıkan 

yolda ayakkabılarımın teptiği toprakla aynı kahverengi 

tonunda mıydılar?

Seçme şansım olsa bilmektense bilmemeyi tercih 

ederdim, desem yalan olur. Ama bir niye bildiğinizi bile bil-

mediğiniz şeyler vardır, bir de bilmeyi fena halde isteseniz 

de öğrenemediğiniz şeyler.

Gerçek şu ki, bir şeyi bilip bilmemeniz o şeyi değiş-

tirmez. Günün birinde biri bunu kesin olarak bilse de 

bilmese de, dinozorlar maviyse maviydi, kahverengiyse de 

kahverengi.
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Dette

Kendimi bildim bileli kesin olarak bildiğim bir şey, baba-

mın olmadığıydı. Ama annem ve Bernadette vardı, ve bana 

kalırsa bu da epey bir insan demekti. Bernadette başta 

sadece kapı komşumuzdu, fakat bu durum pek uzun sür-

medi. Annem beni kendine has bir şekilde seviyordu ama 

beyni bozuk olduğu için bana kendi başına bakamıyordu. 

Bernie bu durumu annemi arızalı bir makineye benzeterek 

açıklamıştı bir seferinde.

“Temel parçaların hepsi yerli yerinde, Heidi. Dışarıdan 

bakıldığında gayet güzel çalışabilirmiş gibi görünüyor, ama 

içeride bir sürü küçük ve esrarengiz parça var. Bunların 

bazıları kırık, bazıları eğri büğrü, bazıları da hepten kayıp. 

Bu yüzden makine doğru düzgün çalışamıyor.”

Ve hiçbir zaman da çalışamayacaktı.

Bernadette annemi anlıyordu. Onunla nasıl konuşa-

cağını, neyi nasıl öğreteceğini biliyordu. İşin sırrı, annem 

kavrayana dek her şeyi tekrar tekrar ve her seferinde aynı 
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şekilde yapmaktı. Bernadette elektrikli konserve açacağını 

kullanmayı da böyle böyle öğretmişti ona. Haftalar boyun-

ca her gün kedi maması konserveleri getirmiş, annemin 

önünde bir bir açmıştı hepsini. 

“Beni izle, Kıymetlim,” derdi. “Yukarı kaldır. Konserveyi 

altına koy. Bastır. Vızıltıyı dinle. Bitti.”

Çok geçmeden annem kelimelere eşlik etmeye başladı. 

Yani hepsine eşlik etmese de her kelimede başını sallıyor 

ve sıra son kısma geldiğinde “Bitti,” diyordu. Bir süre son-

ra Bernadette annemin konserveyi kendi başına açmayı 

denemesine izin verdi. Annem ne yapacağını hatırlayamadı 

önce, sırayı karıştırıp durdu, ama Bernadette işin peşini bı-

rakmadı, onunla yumuşak yumuşak konuşmaya devam etti 

ve nihayet bir gün, annem konserveyi tek başına açıverdi. 

“Bitti.”

Bernadette’i mi daha mutlu etti bu, yoksa annemi mi, 

bilmiyorum.

O günden sonra annem durmadan konserve açmaya 

başladı. Çorba konserveleri, kedi maması konserveleri, 

tonbalığı konserveleri. Her türlüsü. Öyle ki, artık konser-

velerimizi dolabın yukarı raflarında veya Bernadette’in 

evinde saklamak zorunda kaldık, çünkü annem gördüğü 

her konserveyi, o sırada içindekilere ihtiyacımız olsun ol-

masın, anında açıyordu.

Bernadette’in dairesi bizimkinin hemen karşısındaydı 

ve eskiden, bina ilk yapıldığında, bu iki daire muhtemelen 

tek bir büyük daireydi. Herhalde bu yüzden iki evi birbirine 

bağlayan bir kapı vardı. Bu kapı sayesinde Bernadette bize 

gelirken kendi evinden çıkmak zorunda kalmıyordu, ki bu 
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da annem ve benim için büyük şanstı, çünkü Bernadette’in 

“A.F.”si vardı. 

Bernadette bundan ilk bahsettiğinde angora fobi dedi-

ğini sanmıştım. E.İ.A. (En İyi Arkadaşımız) dediğimiz, otur-

ma odasındaki sehpanın üstünde duran büyük Webster 

sözlüğüne baktım. Fobinin bir tür korku, angoranın da 

uzun tüylü bir hayvan, genellikle bir keçi ya da tavşan ol-

duğu yazıyordu. Neden bilmiyordum ama bu iki kelime bir 

araya gelince, Bernadette’e göre, evden çıkmaya korktuğu-

nuz anlamına geliyordu. 

Sonraları Bernadette’te olan şeyin angora fobi değil, 

agorafobi olduğunu öğrendim. Ama ikisi de aynı kapıya 

çıkıyor, Bernadette dışarı çıkmıyordu. Asla. Çıkamıyordu, 

çünkü eğer evden dışarı adım atarsa korkunç bir şey ola-

caktı. Ne olacağını hiç söylemedi, ama bunu düşündüğün-

de bile gözlerine yerleşen bakıştan anladığım kadarıyla 

gerçekten kötü bir şeydi.

Bernadette okumayı çok severdi. Burnu hep bir kitaba 

gömülü olur, bir işi çıktığında kitabın arasına burnu yerine 

parmağını koyar ve kitabına hemen dönebilmek için işini 

çabucak hallederken kaldığı yeri tutardı.

“Devekuşlarının gözlerinin beyinlerinden daha büyük 

olduğunu biliyor muydun, Heidi?”

Kitaplardan öğrendiği ilginç şeyleri anlatırdı hep. 

Afrika’yla ilgili bir kitap okuyor diyelim, sulama hendekle-

riyle ilgili sıkıcı şeyleri atlar, şöyle derdi: “Dört ayaklı olup 

da zıplayamayan tek hayvan filmiş.”

Bernadette geceleri uyumadan önce bana kitap okur-

du. Önce annemi yatırırdık, sonra Bernie gelip yatağıma 
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oturur, ben gözlerimi açık tutamaz hale gelinceye dek 

okurdu. 

Charlotte’un Sevgi Ağı’nı, Küçük Prens’i, İncil’in bazı 

yerlerini ve Zen felsefesini okumuştu bana. Romeo ve Juliet’i 

İngilizceye, yani benim anlayabileceğim bir İngilizceye çe-

virmişti, sonunda ikimiz de ağlamıştık. Yunan mitlerini, 

Nancy Drew’in gizemli hikâyelerini, Mahatma Gandi’nin 

biyografisini ve Little House kitaplarının hepsini baştan 

sona iki kez dinlemiştim. Gündüzleri Bernadette’le bir-

likte dışarı çıkamıyorduk belki ama geceleri başımızda 

başlıklarla at sırtında bozkırlar aşıyor, karnımızın üstünde 

sürünüp kapkaranlık mağaralara dalıyor, esrarengiz saat 

kulelerinin tepesine çıkan sarmal merdivenlerde ipucu 

kovalıyorduk.

Bernie çok iyi bir öğretmendi, bildiğim ne varsa bana 

o öğretti. Bir şey açıkladığı zaman sözleri beynime ok 

gibi saplanıp kalırdı. Kutup fırtınalarından mı bahsediyor, 

buz gibi bir rüzgâr yanağımı ısırırdı; yok efendim, çapraz 

tozlaşmayı mı anlatıyor, bir yabanarısının sırtına binip 

aslanağzının ortasına konuverirdim. Bernadette’in dünya-

sında koşmak diye bir şey yoktu. İnsanlar ya “sıvışır” ya da 

“tabanları yağlar”dı. Kimse yakınmaz, “mızıklanır” ya da 

“cırlar”dı. Bernadette bir milyon tane kelime biliyordu ve 

aradığı kelimeyi bulamadığında kendisi uyduruveriyordu. 

Ne zaman annem düş kırıklığına uğrasa ve yüzünü buruş-

turup çenesini oynatsa şöyle derdi mesela:

“Annen yine müthiş bir şantilik peşinde, Heidi.”

“Müthiş bir şantilik” deyince benim aklıma süslü püs-

lü bir tatlı geliyordu ama annem bunu sık ve düzenli ara-



S
ar

ah
 W

ee
ks

  
 A

N
N

E
M

İN
 K

E
Lİ

M
E

LE
R

İ

15

lıklarla yapıyor ve, inanın bana, onunkiler yanında krema 

veya üstünde vişneyle gelmiyordu. Genellikle Bernadette 

ona yeni bir şey öğretmeye çalıştığında oluyordu bu. 

Annemin öğrenebildiği şeyler vardı, konserve açmak gibi, 

ama bir de Bernadette ne kadar uğraşırsa uğraşsın hiç öğ-

renemeyeceği şeyler vardı, ayakkabılarını bağlamak gibi.

“Sağ solun üstüne. Yılan tünelden geçsin. İyice çek. 

İlmik at. Sağ solun üstüne. Yılan tünelden geçsin. İyice 

çek. Bitti.”

Bunları Bernadette’ten milyonlarca kez duymuşumdur 

herhalde. Bağcıklarımı her bağlayışımda kafamda sesini 

duyuyorum hâlâ, aynı şeyleri söylüyor, bana da böyle öğ-

retmişti çünkü. Ama annem bir türlü öğrenemedi. Birkaç 

kez denedikten sonra, “Bitti! Bitti! Bitti!” diye bağırarak 

başını masaya vurmaya başladı ve Bernadette sonunda 

eğilip bağcıkları kendi bağlayıncaya kadar da susmadı. 

Bernadette kolay kolay pes eden biri değildi, ama 

bazı şeylerin annem için fazla zor olduğunu anlamıştı. Bu 

yüzden o günden sonra annem için katalogdan ayakkabı 

sipariş ederken bağcıksızları seçti hep. 

Annemi seviyordum ve onun da beni sevdiğini biliyor-

dum ama yine de Bernadetteimiz olmasaydı başımız büyük 

belada olurdu. Annem pek bir şey bilmiyordu. Sayıları hiç 

mi hiç anlamıyordu. Saati söyleyemiyor, alışveriş yapamı-

yor, telefonu kullanamıyordu. Bildiği tek renk maviydi ve 

birkaç harfi tanısa, A’yı, S’yi ve zaman zaman H’yi ayırt 

edebilse de, kendi adını bile okuyamıyordu. 

Bernadette bana okuma yazmayı öğrettiğinde beş 

yaşındaydım. Ördek gibi hemencecik kaptığımı söylemiş-
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ti. Bu ifadeyi biraz tuhaf bulduğumu hatırlıyorum, oku-

yup yazabilen bir ördek duymamıştım çünkü. Tabii eğer 

Bernadette böyle bir ördeğin var olduğunu söyleseydi, 

azıcık bile tereddüt etmeden inanırdım ona. Bana kalırsa 

Bernadette bilinmesi gereken her şeyi biliyordu, ama dört 

harfli bir kelimenin peşinde Reno’dan ayrılmamdan, yol 

boyunca aslında insanların ne biliyorlarsa onu bildiklerini 

ve bundan fazlasını bilmediklerini keşfetmemden önceydi 

bütün bunlar.
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Merhaba

Annemin hiçbir zaman işi olmamış, Bernadette de hiç 

çalışmamıştı. Ailemizde bir işe alınmış tek kişi bendim. 

Dokuz yaşına bastığımda altıncı kattaki Chudacoff ikiz-

lerine haftada iki kez bebek bakıcılığı yapmaya başladım. 

Bayan C mahalledeki çocuklara keman dersi veriyor, o 

sırada ben de saati iki buçuk dolara çocuklarına göz kulak 

oluyordum. Haftada on papel kazanıyordum. O zamanlar 

müthiş bir para gibi geliyordu bu, ama tabii ki annemle 

geçinmemiz için gerekenden fersah fersah uzaktı. 

Doğalgaz şirketi, elektrik şirketi, telefon şirketi ve ev 

sahibi Bernie’yi saat gibi hiç şaşmadan her ay yokluyor, ne 

var ki annemle bana hiç fatura gelmiyordu. Tamam, telefo-

numuz yoktu ama iki büyük yatak odası olan evimiz diğer 

herkesinki gibi ısınıyordu ve elektriğimiz de vardı, ama biz 

bunun için para ödemiyorduk. 

“Eğer annemle ben para ödemiyorsak, bu çaldığımız 

anlamına gelmez mi bu?” diye sordum Bernadette’e bir 

gün.
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“Yani belki kimilerine öyleymiş gibi gelebilir ama ben 

farklı düşünüyorum, Heidi. Bazı insanlar hayatın gözün-

den kaçar ve kendilerini sokakta, mukavva kutuların içinde 

yaşarken bulur. Annenle sen daha şanslı çıktınız, o kadar.”

Talih kuşumu keşfeden de Bernadette’ti. Benim için 

sipariş ettiği yeni bir oyun oynuyorduk, adı Hafıza’ydı. 

Oyun üstünde resimler olan küçük kartlardan oluşuyor-

du, bunları karıştırıp resimli tarafı aşağı bakacak şekilde 

masaya koyuyordunuz. Amaç kartları ikişer ikişer açıp 

kapayarak eşlerini bulmaktı. Kediciği ya da şemsiyeyi ne-

rede gördüğünüzü aklınızda tutmanız, sonra aynısı tekrar 

karşınıza çıktığında öncekinin nerede olduğunu hatır-

lamaya çalışmanız bekleniyordu. Bu şekilde hafızanızı 

sınıyordunuz. Ne var ki benim açımdan bu işin hafızayla 

hiç ilgisi yoktu. 

İlk denememde ortadaki kartı açtım. Sarı bir ördek 

çıktı. Sonra, bir şey düşündüğümden değil, öylesine, sol 

üst köşedeki kartı açmaya karar verdim. Bu kez diğer sarı 

ördek çıktı. 

“Şansa bak!” dedi Bernadette. 

İşin tuhafı aynı şeyi art arda yirmi kez daha yaptım. 

Bernadette ise bir kez bile tutturamadı. Her tahminimde 

şansım yaver gitti. Hafızamı sınamaya fırsat olmadı, çünkü 

birini bile ıskalamadan bütün eşleri buldum. Çocuk oyun-

cağıydı. Düşünmeme gerek yoktu – uzanıp kartları açıyor 

ve eşleri şıp diye buluveriyordum.

“Nasıl becerdin bunu, Heidi-Ho?” diye sordu 

Bernadette, kartlara bakıp çenesini kaşırken. 

Nasıl becerdiğimi bilmiyordum. Ama Bernadette kart-
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ları tekrar karıp masanın üstüne yüzüstü yatırdığında aynı 

şeyi bir kez daha yaptım. 

“Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacağım,” dedi 

Bernadette.

Medyum değilim ben – ne geleceği görebiliyorum ne 

başka yerlerde olup biten şeylerden haberdar oluyorum 

ne de ölülerle konuşuyorum. Bundan eminim, çünkü o 

Hafıza oyunundan sonra Bernadette hepsini tek tek dene-

di üstümde. Tekrar tekrar açıkladım ona, kartların eşlerini 

zihnimde görmüyor, nerede olabileceklerini tahmin edi-

yordum. Altıncı hissimin çok gelişmiş olması gibi havalı 

bir durum söz konusu değildi yani, basbayağı şanslıydım 

sadece.

Şansımın en çok işimize yaradığı yerlerden biri so-

kağın köşesindeki Sudsy Duds Çamaşırhanesi’ydi. Arka 

tarafta, tuvaletlerin yanında bir slot makinesi vardı, hani 

şu kolu çekip aynı resimden üç taneyi yan yana getirmeye 

çalıştığınız aletlerden. Bu makinelerle aram çok iyiydi. 

Bernadette beni oraya göndermekten nefret etse de, bel-

li aralıklarla Sudsy Duds’a gitmem gerekiyordu. Bebek 

bakıcılığından aldığım para market alışverişimize ancak 

yetiyordu çünkü.

Hep birlikte çölde susuzluktan ölüyor olsak Bernadette 

suyunun son damlasını annemle bana vermek için bir sa-

niye bile tereddüt etmezdi, ne var ki bize ayıracak parası 

yoktu. Biz annemle Reno’ya gelmeden önce Bernadette 

babasıyla yaşıyormuş, ondan başka da kimsesi yokmuş. 

Babasının yetmiş beşinci doğum gününde akşam yemeği 

için bir restorana gitmişler. Babası etli sandviç ve iki dilim 








